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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 6                                      6 juni - 3 juli 2020 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

- Volgende Clemens-Klok 8 weken (4 juli-28 aug)  

- Zondag 17 mei zou de 1e H.Communie plaatsvinden 

- Vieringen vanaf 1 juni / Processie 2020  

- Vormsel en 1e H.Communie 2020/2021 

- Vastenactie 

- Paus “Bid de Rozenkrans” 

‘Vakantie is hard nodig’ 
 

Deze kop stond afgelopen week op de voorpagina van de krant. Sinds half maart zit Europa in gedeeltelijke of gehele 
lock down, en nu is men beetje bij beetje bezig de teugels te laten vieren. Veel landen houden de grenzen nog gesloten 
voor buitenlanders, vliegverkeer is er niet of nauwelijks. Volgens sommigen hebben we al weken ‘vakantie’ gehad: de 
kinderen zijn vanaf half maart tot half mei niet naar school geweest, en velen werken niet (noodgedwongen) of vanaf 
thuis. Je moet niet zeuren, we slaan de zomervakantie dit jaar maar een keer over. En toch zo’n kop boven de krant. De 
Europees commissaris voor economische zaken probeert ons een hard onder de riem te steken: “Er komt een vakantie-
seizoen, anders dan alle andere, maar het zal er zijn.” 
 

Onze reislust is normaal gesproken groot: ruim 85 % van de Nederlanders gaat in de zomer op vakantie, en de overgrote 
meerderheid gaat dan naar het (verre) buitenland. Vakantie is ontspanning, loskomen van het gewone ritme van werk 
en thuis, nieuwe uitdagingen en nieuwe dingen zien. Maar moet je daarvoor ver op reis? Door de corona crisis gaan we 
noodgedwongen daar eens over nadenken. Zijn al die verre (vlieg)reizen wel zo goed voor het milieu? Je ziet dat de na-
tuur zich in drukbezochte vakantieplaatsen herpakt: vogels broeden op lege stranden, het vergezicht in berggebieden is 
weer wijds doordat de luchtkwaliteit sterk verbeterd is, enz. En vanwege de anderhalve meter maatregel kunnen we 
sowieso niet meer zo massaal naar steden, pretparken of natuurgebieden gaan. 
 

Je kunt je nu in deze situatie ook afvragen: vind ik eigenlijk wel rust door ver te reizen? Word ik niet eerder onrustig 
door al het gereis? Jezus zegt ons in het Evangelie: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal 
u rust en verlichting schenken.” We kunnen ook uitrusten bij Hem, bij Hem kunnen we onze zorgen kwijt, onze stress. 
Doen we dat wel, onze problemen en zorgen bij Hem neerleggen? Want je kunt wel ver weggaan op vakantie, maar als 
je je zorgen en problemen meeneemt op vakantie, kom je niet echt tot rust, en kom je thuis met nog steeds de last op 
je schouders. 
 

We kunnen naast of nu in plaats van een vakantie ook een tijd van bezinning inbouwen in ons leven. Je neemt dan even 
de tijd om ‘af te schakelen’, even je zorgen en problemen op een rijtje te zetten en bij Jezus neer te leggen. Een Bijbel-
tekst lezen, die je moed inspreekt, en je tot rust brengt. Laten we dat eens proberen: even een moment van bezinning, 
even alles van de afgelopen periode op een rijtje zetten, de plus- en minpunten, en vooral de minpunten en moeilijkhe-
den bij Jezus neerleggen, Hem vragen die voor en met ons te dragen. En voor zo’n bezinningsmoment hoeven we niet 
ver weg te gaan. Als we gedwongen in en rondom huis de vakantie door moeten brengen, kunnen we denken aan het 
volgende citaat van Godfried Bomans: ‘’De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is. Want wanneer we op 
reis zijn, staat ons leven in het teken van dagelijkse verwondering.” Deze verwondering kan ook thuis, stilstaan bij de 
gewone dingen, een moment van bezinning, ons leven door een andere bril bekijken en ons verwonderen over het 
ogenschijnlijk gewone. 
Ik wens u allen ondanks corona een fijne en ontspannen vakantieperiode toe. 
 

           Pastoor George Dölle 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 
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Parochieberichten  

Overleden 
 

Op 5 mei is op 79-jarige leeftijd overleden Louis Kerck-

hoffs. Louis woonde in de Raadhuisstraat. De uitvaart-

viering  heeft op 9 mei, in besloten kring plaatsgevon-

den. Waarna begrafenis aan de Wissengrachtweg. 

 

Op 7 mei is op 62-jarige leeftijd 

overleden Christin Starmans. 

Christin woonde aan de Mesweg. 

De uitvaartdienst in onze kerk 

heeft op 13 mei, vanwege de 

coronamaatregelen, in besloten 

kring plaatsgevonden. Waarna 

crematie. 

 

Op 12 mei is op 92-jarige leeftijd overleden Fien Neven
-Molling. Fien woonde in zorgcentrum  Panhuys. De 
uitvaartdienst in onze kerk heeft op 16 mei, vanwege 
de coronamaatregelen, in besloten kring plaatsgevon-
den. Waarna begrafenis aan de Wissengrachtweg. 

Processie 2020 

 

De sacramentsprocessie op zondag 21 juni, zoals we die 

al sinds jaar en dag kennen, gaat vanwege de corona-

maatregelen niet door. Wèl zal er om 11.00 de Hoogmis 

in de kerk zijn, waarin op aangepaste wijze aandacht 

geschonken zal worden aan de processie.  

Uiteraard zijn we afhankelijk van de coronamaatregelen 

op dat moment, in welke vorm dat zal zijn. 

Vieringen vanaf 3 juni in onze parochiekerk 
 

Vanaf 1 juni mogen er weer openbare vieringen in de 
kerken gehouden worden, eerst met 30 personen, en 
vanaf 1 juli, zoals het nu uitziet, met 100 personen.  
In onze parochie beginnen we daarmee op woensdag-
avond 3 juni om 19.00 uur in de kerk. 
 

De regel van anderhalve meter moet steeds in acht ge-
nomen worden. We zullen in de kerk looproutes aange-
ven en banken afplakken. We verzoeken u om u aan de 
regels te houden. In de kerk is ook iemand aanwezig die 
de richtlijnen uitlegt en u uw plaats wijst, graag diens 
aanwijzingen opvolgen. 
 

Wel belangrijk: u moet u van tevoren aanmelden.  
Dit kunt u doen door van tevoren naar de pastorie te 
bellen (045-4051273) of te mailen (pastoor@h-
clemens.nl), en aan te geven of u op woensdagavond, 
zaterdagavond of zondagmorgen naar de H.Mis wilt ko-
men. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan kunnen 
we u eventueel doorverwijzen naar een andere kerk in 
ons cluster, als daar nog wel plaatsen vrij zijn. Als u per 
mail aanmeldt, vermeld dan het aantal personen en een 
telefoonnummer, dan kunnen we u bij overtekening te-
rug bellen. 
 

Als u zich niet helemaal gezond voelt vlak voor de H. 
Mis, verzoeken wij u om dan thuis te blijven. 
 

De communie mag u weer ontvangen vanaf het week-
end waarin we Sacramentsdag vieren, dus vanaf zater-
dag 13 juni. U ontvangt de H. Communie dan vanachter 
een scherm en deze wordt u via een tang aangereikt. 
 

U dient uw handen met ontsmettingsvloeistof te reini-
gen bij het betreden van de kerk, en nogmaals vlak voor-
dat u de H. Communie gaat ontvangen. Wij zullen zorgen 
dat daar dispensers staan met ontsmettingsvloeistof. 
 

Het is niet toegestaan vanwege verhoogd besmettings-
gevaar dat u meezingt: in iedere Mis zal een cantor aan-
wezig zijn en een organist, die voor de muzikale omlijs-
ting zorgen. 
 

De liturgie boekjes zijn weggehaald uit de kerk: de tek-
sten van de H. Mis zullen op het scherm via de beamer 
worden geprojecteerd. 
 

Ten behoeve van de collecte staan er achter in de kerk 
mandjes, waarin u bij binnenkomst of vertrek uw collec-
te gave kunt deponeren. 
 

Het intentieboek in de Mariakapel is weggehaald. U kunt 
uw intenties voor Maria op een plakbriefje schrijven en 
dat in de kapel achterlaten, dan worden ze de eerstvol-
gende H. Mis meegenomen. 
 

De H. Mis op woensdagavond vindt, tot in ieder geval 1 
september, plaats in de kerk en niet in de kapel van het 
zusterklooster. 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
mailto:pastoor@h-clemens.nl
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Woord van de redactie 
 

De redactie van de Clemensklok 
wil Hulsberg feliciteren met 200 
jaar kerk. De plek  waar veel lief 
en leed gedeeld is. We hopen dat 
volgend jaar het feest “De Passie 
van Hulsberg” wel plaats kan 
vinden. Een echt dorpsfeest 
waaraan al zovelen hun mede-
werking toegezegd hadden. 

Vormselviering en 1e H. communie 

Zoals reeds eerder bekend gemaakt, zijn de Vormselvie-

ring en de 1e H. Communie vanwege de coronamaatrege-

len op de geplande data niet door gegaan. 

Dit is uiteraard erg spijtig voor de vormelingen en commu-

nicanten en hun families. 

Op zaterdag 9 mei zijn de leden van de beide werkgroepen 

(t.w. Brigitte Driessen, Faye Frijsinger en Peter Dekkers) en 

pastoor Dölle bij elkaar gekomen (op gepaste afstand) om 

te bekijken hoe nu verder. 

Vormselviering 2020 

                    

De vormelingen hadden hun voorbereidingen helemaal 

afgerond en waren klaar om het Vormsel te ontvangen. 

Maar helaas, vlak voor de dag van het Vormsel (20 maart) 

sloeg corona toe.  

 

Ons idee is nu om in september of anders de eerste helft 

van oktober (in ieder geval vóór de herfstvakantie) de 

Vormselviering plaats te laten vinden. We kunnen echter 

nu nog geen definitieve datum vastleggen, omdat we eerst 

moeten afwachten of het wel mag na 1 september, en 

omdat we nog niet weten wanneer de vormheer en Com-

bo Koor MozaiK zouden kunnen. Zodra we hierover duide-

lijkheid hebben, zullen we een nieuwe datum vastleggen 

en aan iedereen mededelen. 

 

1e H. Communie 

De communicanten hebben nog niet het hele programma 

afgewerkt en hebben met name de hele periode van de 

Goede Week en Pasen gemist in hun voorbereiding. Daar-

om en ook omdat nog heel onzeker is, wat er in het najaar 

wel of niet mogelijk is, hebben we besloten om de com-

munieviering een jaar op te schuiven, en beide groepen, 

van 2020 en van 2021, samen de H. Communie te laten 

doen. 

      

Dan kunnen de communicanten wel het hele programma 

volgen, communielessen, muzieklessen en alle andere 

leuke extra activiteiten, samen met de communicanten 

van 2021. 

Data Vormselvieringen en 1e H. Communie 

Vormselviering 2020                         medio sept/okt 

Vormselviering 2021    20 mrt 2021 

Pres. viering communicanten 2020/2021 27 mrt 2021 

1e H. Communie 2020/2021   9 mei 2021  

Dankviering communicanten 2020/2021 5 juni 2021 
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Zondag 17 mei zou  
de 1e H. Communie plaatsvinden 

Zondag 17 mei zou de 1e H. Communie van 13 kinderen 

uit onze parochie plaatsvinden. Er waren al een aantal 

zaken voorbereid, de teksten voor een mooie viering 

waren klaar, en de kinderen waren al met de liedjes 

begonnen. Ook hadden ze al een aantal catechese les-

sen ter voorbereiding op dit hoogtepunt gehad. Maar 

helaas, corona gooide roet in het eten. Toch vonden 

wij, communiewerkgroep en pastoor, het jammer als 

deze dag zonder enige speciale aandacht voor onze as-

pirant communicanten zou verlopen. Dus hadden we 

een leuk verrassingspakketje gemaakt voor al onze 

communicanten en zijn we met zijn drieën zondagmid-

dag de 17e mei op pad gegaan om het iedereen per-

soonlijk te geven. Gelukkig was bijna iedereen thuis. De 

reacties waren overweldigend: iedereen, zowel ouders 

als kinderen, waren blij verrast en dankten ons hartelijk 

voor ons bezoek. De kinderen vonden het uitstel tot 

volgend jaar natuurlijk jammer, maar verheugden zich 

alweer op de leuke lessen van Faye en Brigitte in het 

komende jaar. We maken er volgend jaar een extra 

speciale communie viering van, zo zeiden ze! 
 

Pastoor G. Dölle 

Vijfjarig jubileum van Laudato si 

Onlangs werd de 5e verjaardag van de pauselijke ency-

cliek “Laudato si” herdacht. Deze gaat “over de zorg 

voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis”. 

De paus stelt in zijn boodschap de indringende vraag 

welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons ko-

men, aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag 

die velen zich ter harte nemen. 

Bekijk de videoboodschap van paus Franciscus:  https://

www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY  

 

Gemeenschappelijk gebed bij deze gelegenheid: 

Liefdevolle God, 

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld 

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw 

schepping, ons gemeenschappelijk huis. 

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van 

overvloed te geven, zodat allen gevoed kunnen worden. 

Open onze geest en raak ons hart, dat wij zorg mogen 

dragen voor de gave van uw schepping. 

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeen-

schappelijk huis niet alleen ons toebehoort maar alle toe-

komstige generaties, en dat het onze verantwoordelijk-

heid is haar te behoeden. 

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen 

te vinden om te leven. 

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze 

moeilijke tijd, vooral de armsten en hen die het grootste 

risico lopen achtergelaten en vergeten te worden. 

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid 

om tot hoop, zodat wij diep van binnen een waarachtige 

ommekeer ervaren. 

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op 

creatieve manieren nabij te zijn, wanneer wij hen bijstaan 

bij de gevolgen van deze mondiale pandemie. 

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderin-

gen die nodig zijn op weg naar een wereld die ruimte tot 

leven biedt aan allen. 

Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en 

allen verbonden zijn, mogen wij ons laten raken en in 

beweging komen door de schreeuw van de aarde en de 

schreeuw van de armen. 

We bidden dit door Christus, onze Heer. 

Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY
https://www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 6 juni: Vooravond  

10e Zondag door het jaar A / Vooravond 

Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).  
19.00 uur: H. Mis  

Jaardienst Jules en Marianne Dortu-Hoefnagels; 

zielendienst Miets Ruijters. 
 

Zondag 7 juni: 10e Zondag door het jaar A / 

Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; dat 

wij ons geborgen weten bij God en ons blijven 

vasthouden aan het voorbeeld van Jezus, bezield 

door de H. Geest.  
 

Woensdag 10 juni: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Hannie Gales-Benden (vanwege verjaardag) en 

jaardienst voor Antoon Gales; overledenen familie 

Van der Broeck; Thei Meijers, ouders Veldman-van 

den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen. 
 

Zaterdag 13 juni: Vooravond  

11e Zondag door het jaar A / Sacramentsdag 
19.00 uur: H. Mis. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; Els Acker-

mans-Mommers. 
 

Zondag 14 juni:  

11e Zondag door het jaar A / Sacramentsdag.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Mia Merckx-Slangen; zielendienst Hans Laheij;  

1e jaardienst Els Lemmens-Hofman;  

Jozef Nuchelmans. 

12.30 uur: Doopviering Fiene van de Mortel. 
 

Woensdag 17 juni: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck; overleden 

ouders Van Kempen-Claessens en Lies van Kem-

pen; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 20 juni: Vooravond  

12e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; ouders van het echtpaar Huntjens-

Lemmerling. 
 

Zondag 21 juni:  

12e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

levende en overleden bewoners van de buurt 

Raadhuisstraat; ouders Janssen-Schrouff en zonen 

Wiel en Lei en dochter Mia; jaardienst ouders 

Muijs-Speessen en kinderen; 1e jaardienst Jan  

Hamers; zielendienst Leny Weerts-Maas;  

jaardienst ouders Huijts-Ritzen, Math Huijts,  

jaardienst ouders Gijzen-Vliegen,  

jaardienst Jo Gijzen. 
 

Woensdag 24 juni: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, 

ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders 

Meijers-Heunen. 
 

Zaterdag 27 juni: Vooravond  

13e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Annie en Jo Franssen-van Eckeren en overleden 

familie; Frank en Hub Driessen. 
 

Zondag 28 juni:  

13e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken. 
 

Woensdag 1 juli: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 
 

Vrijdag 3 juli:  

10.30 uur: Communie aan de zieken. 

 

Voor de coronamaatregelen m.b.t. de vieringen 
zie pagina 3.  
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   

Boerderij Aan den Del 

Boerderijwinkel 
in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden, 

woondecoraties  en hebbedingetjes. 

 
Openingstijden:    vrijdag van 13.00 - 17.00 uur 

      zaterdag van 11.00 - 17.00 uur 

  
Anja en Henk Muller 
Diepestraat 20 

6336 VW Arensgenhout 

e-mail: info@boerderijaandendel.nl  

website: www.boerderijaandendel.nl  

tel. 045 405 3869 

Dankbetuiging  
 

De lege plaats een feit 

Verdriet vermengd met dankbaarheid 

 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 

voor de hartverwarmende blijken van  

medeleven in de vorm van een mooie kaart, 

troostende woorden, prachtige bloemen na 

het overlijden van  

Sjeng Koolen 
 

We voelen ons gesteund. 

 

Mia Koolen-Welters 

Kinderen en kleinkinderen 

mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl
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Parochiekalender  
 

Vr.  5 juni Communie aan de zieken 

Zo. 21 juni Sacramentsprocessie (aangep.) 

Vr.   3 juli Communie aan de zieken 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubli-

ceerd in De Beekdaeler en op de website van de parochie  

www.h-clemens.nl  

Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct zijn 

opgenomen dan kunt u ons dit laten weten via misinten-

tie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de pastorie  

(tel. 045 - 4051273). 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages: 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-

bijdrages/  Geloven in tijden van corona , Dekenale 

Pinksterbrief. 

http://www.h-clemens.nl/actueel-2/  

Protocol Gelovigen vanaf 1 juni 

Als ik voor U neerkniel  
op afstand maar toch dichtbij  

schreeuwt mijn hart van binnen  
U houdt toch ook van mij? 

 
Die anderhalve meter 

Contactloos met elkaar 
Beeldschermend verbonden  

Ik hier en U juist daar 
 

Ik zou zo graag zo even  
Vergeef me dat ik vraag  

U hier zo naast me hebben  
hier op mijn bank vandaag 

 
U kunt me niet besmetten  
dus wees vooral niet bang  

U mag gerust vlak naast me  
voor kusjes op mijn wang  

 
Ik kan het echt niet helpen  

U weet wat ik bedoel  
Ik weet dat U mij liefheeft  

ook als ik dat niet voel 
 

Dan even wint mijn rede  
Mijn ogen fluisteren zacht  

Die wonden op Zijn lichaam?  
Liefdevol volbracht 

 
Nee, ogen zien niet alles  

Lief hart wees niet bevreesd  
Jij bent en blijft voor eeuwig  

Weet, Hij is geweest 
 

Yvonne Haver 

De Limburgse Martelaren van Gorcum 

 

De moord op de martelaren van Gorcum wordt elk jaar op 
9 juli in Brielle (Den Briel) herdacht met een nationale be-
devaart. Op die datum werden daar in 1572 maar liefst 
negentien katholieke geestelijken vermoord. Twee van de-
ze martelaren kwamen uit Limburg. 
 
De franciscanen Hieronymus en Antonius kwamen allebei 
uit Weert. Antonius werd vermoedelijk in 1522 in de buurt-
schap Kampershoek op de grens van Weert en Nederweert 
geboren. Hij trad in bij het franciscanen in 's-
Hertogenbosch. Na zijn noviciaat kwam hij terecht in het 
klooster in Gorcum, waar zijn streekgenoot Hieronymus, in 
1522 geboren in de Langstraat in Weert, actief was als pas-
toor. 
 
Ten tijde van de Reformatie werden Antonius en Hierony-
mus door de calvinisten gearresteerd, vanwege hun katho-
liek geloof. Samen met zeventien anderen eindigden zij op 
9 juli 1572 in Brielle aan de galg. Na hun dood werden ze 
bekend als de Martelaren van Gorcum. In 1675 zijn ze alle 
negentien zaligverklaard, in 1867 gevolgd door de heilig-
verklaring. In Weert en omgeving zijn verschillende kerken 
en kapellen naar de twee lokale martelaren vernoemd. 
 
Veel minder bekend is dat een goede veertien dagen na de 
moord op de Martelaren van Gorcum in Roermond twaalf 
monniken en de secretaris van de toenmalige bisschop 
eveneens werden vermoord. Deze moord speelde zich af in 
het kartuizer klooster, waarin nu de kantoren van het bis-
dom zijn ondergebracht. Deze ‘Martelaren van Roermond’ 
zijn nooit officieel zalig- of heilig verklaard. Wel worden 
hun relieken in de Caroluskapel in Roermond bewaard. 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.h-clemens.nl/actueel-2/
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Gouverneur Houbenstraat 27 

6336 AC Hulsberg 

Telefoon: 045-4051976 

Fax: 045-4051975 
 

 
 
2 

APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 
ma t/m vr: 8.00-18.00 uur 

tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 
apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

Sportparklaan 10 Open vanaf 14.00 uur 

6336 AB  Hulsberg Zondag  10.00 uur 

Hulsberg Woensdag Rustdag 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Paus: “Bid de rozenkrans” 

 
“Dierbare broeders en zusters, kijken naar het gelaat van 

Christus, met het hart van onze Moeder Maria, zal ons als 

geestelijke familie meer verenigen en helpen om deze tijd 

van beproeving te doorstaan. Ik bid voor ieder van jullie, 

vooral degenen die het meeste lijden, en ik vraag jullie, 

alsjeblieft, voor mij te bidden, en schenk jullie van harte 

mijn zegen.” 

Paus Franciscus heeft opgeroepen de rozenkrans te bid-

den om een einde van de coronapandemie af te smeken. 

Aan de oproep, gepubliceerd op het Feest van St.-

Marcus, heeft de paus een aantal speciale gebeden toe-

gevoegd. Hieronder één van de gebeden.  
 

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o hei-

lige Moeder van God 
 

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten 

prooi valt aan lijden en angst, wenden we ons tot u, Moe-

der van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder 

uw bescherming. 

Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden 

van deze corona-pandemie, en troost hen die radeloos 

zijn en rouwen om hun overleden dierbaren, die soms be-

graven zijn op een manier die hen zielsveel pijn doet. Sta 

allen bij die zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek 

zijn en die ze niet nabij kunnen zijn vanwege het be-

smettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich zorgen 

maken over de onzekere toekomst en over de gevolgen 

voor de economie en de werkgelegenheid. 
 

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, 

de Vader van barmhartigheid, dat deze zware beproeving 

eindigt en dat weer hoop en vrede schijnen aan de hori-

zon. Wees een voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in 

Kana en vraag Hem om de families van de zieken en de 

slachtoffers te troosten en hun harten te openen voor 

hoop en vertrouwen. 

Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswer-

kers en vrijwilligers die in deze noodsituatie in de frontli-

nie staan en hun leven riskeren om anderen te redden. 

Begeleid hun heldhaftige inspanningen en geef hen 

kracht, edelmoedigheid en blijvende gezondheid. 

Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en 

bij de priesters die met pastorale zorg en evangelische 

inzet iedereen proberen te helpen en tot steun te zijn. 

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrou-

wen die zich bezighouden met wetenschappelijk onder-

zoek, zodat ze effectieve oplossingen kunnen vinden om 

dit virus te overwinnen. 

Steun de leiders van naties om met wijsheid, zorg en vrij-

gevigheid diegenen te helpen die de basisbehoeften van 

het leven missen en om met een vooruitziende blik en een 

geest van solidariteit sociale en economische oplossingen 

te bedenken. 

Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de 

enorme bedragen die worden geïnvesteerd in de ontwik-

keling en aankoop van wapens, in plaats daarvan worden 

besteed aan onderzoek om soortgelijke rampen in de toe-

komst te voorkomen. 

Liefdevolle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groei-

en dat we allemaal lid zijn van één grote familie in het 

besef van de band die ons verenigt, zodat we, in een 

geest van broederschap en solidariteit, kunnen helpen om 

talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak 

ons sterk in geloof, volhardend in dienstbaarheid, trouw 

in gebed. 

O Maria, Troosteres van de bedroefden, omhels al uw 

kinderen in nood en vraag dat God, in zijn almacht ons 

bevrijdt van deze vreselijke epidemie opdat het leven in 

alle rust zijn normale gang kan hernemen. 
 

Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van red-

ding en hoop, vertrouwen wij onszelf toe. O goedertieren, 

o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. Amen. 

Wat ik gewild heb 
 

Wat ik gewild heb 

Wat ik gedaan heb 

Wat mij misdaan werd 

Wat ongezegd bleef 

Wat onverzoend bleef 

Wat niet gekend werd 

Wat ongebruikt bleef 

  

Al het beschamende neem het van mij 

en dat ik dit was en geen ander 

dit overschot van stof van de aarde 

dit was mijn liefde 

Hier ben ik 
     Hub Oosterhuis 
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Lieve mensen van Hulsberg 

Zoals u misschien gemerkt heeft zijn er dit jaar geen col-

lectanten bij u aan de deur geweest om de zakjes van de 

vastenactie op te halen. Dit vanwege de maatregelen 

i.v.m. het coronavirus. 

Toch zouden wij als werkgroep graag de mensen in India 

helpen zoals wij dat ieder jaar doen. Dit jaar is het geld 

bestemd voor een project in Sivagangai  in India. Wij 

hadden dit project al voorgesteld voor dat kapelaan 

Amal als pastoor benoemd werd in Stramproy . 

Om het geheugen even op te frissen het ging om compu-

ters en printers die overdag gebruikt konden worden 

door kinderen en ’s avonds door volwassenen. 

Laat de mensen in India nu niet in de kou staan en stort 

uw gift op 

NL26 RABO 0124 1095 35 t.n.v. Parochie vd H Clemens 

onder vermelding van “Humisa vastenactie 2020”. 

Dit geld neemt pastoor Amal, zodra de grenzen weer 

open zijn, zelf mee naar India. Dus er blijft niets aan de 

strijkstok hangen. 

Mede namens pastoor Amal, de mensen in India en de 

werkgroep Humisa bij voorbaat heel hartelijk dank. 

Als de kerk in juni weer open gaat, plaatsen we ook een 

collectebus in de kerk. 

Werkgroep Humisa 

Je moet het maar weten: 

Waarom mei de Mariamaand is? 

De meimaand is traditioneel de Maria-

maand. Maar waarom eigenlijk? Hele-

maal precies is dat niet bekend, maar 

zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand 

te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afge-

leid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende 

oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van 

‘vroedvrouw’. 

De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om 

de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze 

de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifes-

teert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan 

maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in 

aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in 

Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van 

God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het 

woord maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel 

mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder 

vereerd wordt. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus 

VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei 

(Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij 

dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van 

haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht be-

schouwd kan worden als de weg die ons voert tot Chris-

tus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ont-

moeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering 

in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinkste-

ren duurt. 

Boekbespreking 

De redactie van de Clemensklok heeft al eerder het idee 

opgevat om boeken te gaan bespreken die indruk hebben 

gemaakt. Heeft u een boek gelezen waarvan u vindt dat 

meer mensen dit zouden moeten lezen dan laat ons dat 

weten. Beschrijf in het kort de inhoud van het boek en 

waarom het de moeite waard is. Stuur dit naar de redactie 

(parochieblad@h-clemens.nl ) 

 

De laatste weken was onze bewegingsvrijheid enigszins 

beperkt en bleven we ook thuis tijdens onze vakantie. 

Mooi moment om het boek dat ik van mijn schoonzus met 

mijn verjaardag had gekregen te gaan lezen en dat was 

geen straf. 

Ik wil u kennis laten maken met het boek “Schilderslief” 

van Simone van der Vlugt. 

Dit boek gaat over Geertje Dircx. 

Het boek begint  op een zomerdag in juli dat Geertje over 

een landweg loopt en er een koets stopt. Geertje wordt de 

koets ingesleurd, waar ze te horen krijgt dat ze tot twaalf 

jaar tuchthuis is veroordeeld. Ze weet meteen dat haar 

voormalige werkgever en geliefde, Rembrandt van Rijn 

hier achter zit. 

Geertje vertelt vervolgens haar levensverhaal. 

Ik vond dit een mooi verhaal, de 

stijl is prettig, waardoor het mak-

kelijk leest. 

Dit is een verhaal waarin Simone 

van der Vlugt eerherstel geeft 

aan Geertje Dircx 

Marjo de Ruijter 

mailto:parochieblad@h-clemens.nl
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Oordeel niet te snel 

 
 
 

Een 14-jarige jongen kijkt uit het 

raam van de trein en schreeuwt: ‘Papa, kijk de bomen 

gaan achteruit!’ Papa glimlachte… 

Een jong stel zit vlakbij en kijkt de 14-jarige vanwege zijn 

kinderachtige gedrag met medelijden aan. Plotseling 

roept de jongen weer uit: ‘Papa, kijk de wolken lopen met 

ons mee!’ 

 
Het jong stel kon het niet laten en zei tegen de oude 

man: ‘Waarom ga je met je zoon niet naar een goede 

dokter?’ 

De vader glimlachte en zei: ‘Dat heb ik gedaan. We ko-

men net uit het ziekenhuis vandaan. Mijn zoon was blind 

van geboorte. Door een operatie kan hij vanaf vandaag 

zien… ‘ 

Elke persoon op de planeet heeft een verhaal. Oordeel 

niet over mensen voordat je ze echt kent. De waarheid 

kan je verrassen. 

 

Wie ben ik? 
 

 
Iemand vond eens het ei van een adelaar en legde 

het in het nest van een kip die op een binnenplaats 

aan het broeden was. Het ei kwam uit en de adelaar 

groeide op met de kuikens van de kip. 

Heel zijn leven lang deed de adelaar wat de kippen 

deden; hij wist niet beter of hij was een kip die op 

de binnenplaats thuis hoorde. Hij krabde in de aarde 

naar wormen en insekten. 

Hij tokte en kakelde en soms spreidde hij zijn vleu-

gels uit en vloog net als de kippen een klein eindje 

de lucht in. Zo vliegt een kip toch, hé? 

Jaren gingen voorbij en de adelaar werd oud. Op 

zekere dag zag hij een schitterende vogel hoog bo-

ven hem vliegen. Hij liet zich majestueus drijven op 

de kracht van de wind en bewoog zijn sterke gouden 

vleugels nauwelijks. 

De oude adelaar keek ernaar vol eerbied en ontzag. 

"Wie is dat?" vroeg hij zijn buurman. "Dat is een 

adelaar, de koning van de vogels," zei zijn buurman. 

"Maar denk er maar niet meer aan. Jij en ik lijken in 

de verste verte niet op hem." 

En dus dacht de adelaar er niet meer aan. Hij stierf 

in de overtuiging dat hij een kip was die op de bin-

nenplaats thuis hoorde. 

A. de Mello Zoek de verschillen 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Aan alle inwoners van  

Hulsberg en Beekdaelen, 

 

Na een lange periode van stilte in 

ons Gemeenschapshuis De Lange Berg, laten wij weer 

van ons horen. 

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal gezond en wel 

zijn, en er mogelijk weer mooie dingen kunnen gaan ge-

beuren in de gemeenschapsvoorziening van Hulsberg. 

Velen hebben afscheid moeten nemen van hun dierba-

ren. Hun wensen we alle kracht toe om dit verlies te 

kunnen dragen. 

Namens de stichting Gemeenschapshuis willen we ieder-

een informeren over het feit dat het gemeenschapshuis 

weer volgens de RIVM richtlijnen in gebruik genomen 

kan worden. Daarnaast willen we inventariseren hoe 

iedereen, verenigingen en burgers, met de organisatie 

van hun activiteiten in de komende tijd om willen gaan. 

Sinds de vrij abrupte lock-down die door de overheid 

werd ingesteld om het oprukkende Corona virus in te 

dammen, zijn alle activiteiten die gepland stonden niet 

meer kunnen doorgaan. Inmiddels weten we allemaal 

hoe het “voelt” niet meer onbevangen kunnen werken, 

winkelen, reizen, sporten, feesten en activiteiten te or-

ganiseren of het bezoeken van bios, theater of museum, 

geen restaurant of kroeg meer, en zelfs niet meer op 

bezoek kunnen gaan bij mensen waar we graag willen 

zijn. 

Een tijd van onzekerheid die onvoorstelbaar leek, en 

waar we nu mee moeten leren omgaan. We houden af-

stand, wassen vaak onze handen, drukken geen handen 

meer, hoesten zoals voorgeschreven, etc. etc. 

Maar… uiteraard weten jullie allemaal van de versoepe-

ling van de maatregelen zoals die thans door de over-

heid worden gecommuniceerd. Concreet houdt dit in, 

dat per 1 juni weer bijeenkomsten mogelijk zijn tot 30 

personen. Vanaf 1 juli zijn er zelfs weer bijeenkomsten 

tot 100 personen toegestaan. Dit betekent dat er ook 

weer bijeenkomsten / activiteiten mogelijk zijn in het 

Gemeenschapshuis. 

Hier is het natuurlijk ook heel stil geweest, en we willen 

aangeven dat wij weer graag onze deuren openen voor 

jullie. Uiteraard rekening houdend met de Corona-regels 

zoals deze zijn vastgesteld door de RIVM. 

Graag horen wij van jullie plannen/voornemens, zodat we 

dit samen op een verantwoorde manier kunnen gaan or-

ganiseren. Neem s.v.p. contact met ons op. 

We hopen dan ook onze agenda weer te kunnen gaan 

vullen en dat het gemeenschapshuis weer die voorziening 

wordt, waar mensen elkaar ontmoeten!! 

 

Voor de duidelijkheid wil ik hieraan nog toevoegen dat de 

jaarlijkse bedrijfsvakantie van: 

11 juli t/m 23 augustus gehanteerd zal worden, en er 

binnen deze periode geen bijeenkomsten/ activiteiten 

gepland staan. 

Uiteraard kan er in bijzondere omstandigheden contact 

worden opgenomen en kunnen wij in overleg bepalen of 

er mogelijkheden zijn om een activiteit in die periode te 

organiseren. 

Vanwege het nog voortdurende verhoogde risico zullen 

de KOM activiteiten voor de Zomerperiode niet doorgaan 

en zullen we u informeren zodra we denken dit wel weer 

te kunnen organiseren. 

 

Wij als stichting hopen jullie allemaal weer gezond en wel 

in  de  Gemeenschapshuis de Lange Berg terug te gaan 

zien. 

Ook voor de Clemens-Klok breekt de vakantieperiode aan 

De volgende Clemens-Klok is er een van 8 weken 

 

Bij het opstellen van het schema m.b.t. het verschijnen  

van de Clemens-Klok 2020 eind vorig jaar, is het idee  

geopperd, om rekening te houden met een vakantie-

periode. 

 

Voorgaande jaren was het altijd een heel gedoe om in de 

vakantieperiode een Clemens-Klok “inein te steelen”.  

Wie was er wanneer weg, was er wel goede wifi op de 

camping, waren niet teveel bezorgers met vakantie etc.. 

Vandaar dit besluit. 

 

Dus, ook voor adverteerders en verenigingen, willen jullie 

hier rekening mee houden m.b.t. het aanleveren van copy 

(deadline 16 juni), bij voorbaat dank. 
 

De redactie van de Clemens-Klok 
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Colofon 
 
Pastoor Dölle  T 045 - 4051273 

    Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

Pastoor Geilen  T  06-25393435 
          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 

 
Pastoor Dölle  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

Mevr. Tine Peerbooms    T 06-37300874 
 

 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens 

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 
 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie  parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties advertentie@h-clemens.nl   

 
overige 

 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Ziekendienst    T 045-405 2501 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 10 
Weekend € 25 

en tot slot……maar belangrijk! 

I.v.m. de vakantieperiode 8 weken!!! 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 4 juli -  28 aug.) 

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 16 juni via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  23 juni worden door-

gegeven!  

Aan de ondernemende lezers 
Heeft u als plaatselijke ondernemer interesse om 
hierboven eenmalig een advertentie te plaatsen? 
Stuur dan een berichtje naar  
advertentie@h-clemens.nl . 
We zullen dan contact met u opnemen. 

Adv. 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl
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